NORMAS PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ
(Texto aprovado na 10ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Inova
Metrópole)

Art.1º. O presente instrumento tem por objetivo estabelecer normas para empresas
incubadas na Inova Metrópole que precisaram alterar o número do seu CNPJ.
Art. 2º. A empresa incubada deverá entregar presencialmente na sala da Administração
da Incubadora os seguintes documentos:
I.
II.
III.

Formulário disponível no Anexo A;
Comprovante de inscrição no novo CNPJ;
Em caso de saída de algum dos sócios, o mesmo deve apresentar uma
declaração concordando com a mudança do CNPJ e com a continuidade da
proposta inicialmente aprovada no processo seletivo da Inova Metrópole no
novo CNPJ.

Art. 3º. O conselho deliberativo da Inova Metrópole irá avaliar os documentos
solicitados, considerando a mudança “aprovada” ou “reprovada”.
Art. 4º. A empresa poderá interpor recurso contra o resultado da avaliação feita pelo
conselho deliberativo até 48 horas após o recebimento da notificação do resultado.
§1º. Os recursos deverão ser dirigidos ao conselho deliberativo e deverão ser entregues
por escrito na sala da Administração da Incubadora, obedecendo o seu horário de
funcionamento (08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00).
§2º. O deferimento ou indeferimento do recurso deverá ser motivado pelo conselho
deliberativo de forma explícita, clara e consistente com a indicação dos fatos e dos
fundamentos da decisão.
§3º. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do
prazo.
§4º. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão dos recursos já apreciados.
Art. 5º. As empresas que permanecerem no sistema de incubação, deverão assinar um
novo Contrato de Participação no Sistema de Incubação em até 10 dias após a decisão
do conselho.
Parágrafo único: A mudança no contrato será somente em relação ao CNPJ e devemse manter imutáveis todos os outros termos estabelecidos no contrato assinado no
momento de entrada na incubadora.
Art. 6º. As empresas deverão observar e respeitar todos os artigos e cláusulas do edital
em que foram selecionadas.
Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo da incubadora,
encaminhando-os quando julgar necessário à Comissão Gestora do Programa de
Incubadoras de Empresas da UFRN
Natal-RN, 02 de setembro de 2016
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ANEXO A
Formulário Mudança de CNPJ
Dados da Empresa
Número do CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia
Telefone comercial
Área de Atuação
Dados dos sócios*
Nome do sócio
CPF do sócio
Email do sócio
Formação
Participação na empresa
Justificativa da mudança de CNPJ

Data ____/____/_____
Assinatura:
______________________________________________________________

*Inserir dados de todos os sócios
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